
 
ESCOLA MUNICIPAL JULIA DEL CORTO RONCON  

Nome do aluno:  Semana 23 

Professor: Arlete, Cida, Luciana, Neusa, Viviani. Data: 27/08/2021 Turma: BIA 

Campos de Experiência: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES.   

 
 5ª Atividade da semana – Cuidando da Natureza  

Objetivo: Desenvolver a atitude de observação, conscientização, colaboração e respeito à 

natureza.  

Como fazer: Sentem-se com a criança num cantinho aconchegante para um momento folclórico 

da história do curupira, assistindo ao vídeo https://youtu.be/gKpiIzfNQA8 Lenda do Curupira- 

Turma do Folclore. Apreciem esse momento com atenção, observando tudo de bom que o curupira 

proporciona a natureza. Após o vídeo, leve a criança ao ambiente externo da casa e mostre-lhe a 

natureza, as cores, os bichinhos como joaninha, passarinho etc. Como sugestão, auxilie a criança 

em regar uma plantinha que tem em casa despertando nela o cuidado com a natureza.  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/gKpiIzfNQA8


 
ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 23 

Professor: Patrícia, Talita, Elizabeth, Eliana, Nayara, 
Maria, Vera e Roseli. 

Data: 27/08/2021 Turma: B I B 

Campos de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 

Tema: Folclore – Lendas e costumes 

Atividade – Parlenda 

As parlendas são textos recitados que facilitam a compreensão das crianças, proporcionando 

experiência com as diversas formas de expressão de sua língua. Por meio delas, a criança passa 

a adquirir habilidades como observação, dramatização e a oralidade. São versos infantis ritmados 

e repetitivos, normalmente breves e com rimas, simples, divertidos e de fácil memorização, e fazem 

parte do folclore brasileiro passando de geração para geração, transmitindo a cultura oral popular. 

 

Desenvolvimento da atividade 

O responsável recitará a parlenda para criança algumas vezes, enfatizando o final de cada frase. 

Em seguida, brinque com a criança da seguinte forma: O adulto falará a primeira frase deixando 

que a criança fale a última palavra de cada frase. Repita quantas vezes quiser. 

 

Exemplo: 

Adulto fala: A casinha da... e deixa a criança falar Vovó. 

                  Cercadinha de... criança fala cipó. 

                  O café está demorando, 

                  Com certeza não tem... criança fala pó. 

 


